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Welkom vrijwilligers!
Eindelijk draait ons vaccinatiecentrum op volle toeren en verwachten we duizenden burgers voor hun eerste of
zelfs al tweede prik. In deze nieuwsbrief focussen we ons op de apotheek, schenken we aandacht aan berichten op
sociale media, lees je alles over je verdiende tegoedbonnen (niet-medische vrijwilligers) en verduidelijken we een
nieuwe FAQ. Tenslotte geven we de huidige vaccinatieteller mee. Veel leesplezier!
Het VC ELZ ZORA team

Op bezoek bij de apotheek van het vaccinatiecentrum.
gehad in de Stuivenbergwijk in
Antwerpen en is een ervaren rot
met veel verhalen en anekdotes. Hij
vertelt er graag over aan zijn jonge
collega’s. “Ik kom hier veel kennissen
tegen uit de apothekerswereld van de
zuidrand. Maar belangrijker nog; ik
vind het geweldig om nieuwe mensen
te leren kennen met een warm hart
voor ons beroep. Ik heb hier al extra
opleiding gevolgd. Ik leer nog wat bij
maar geef graag ook mijn kennis en
levenswijsheden mee (lacht).”

We hebben afgesproken met Johan
(69), gepensioneerde apotheker uit
Lint. Ook hij komt als geëngageerd
vrijwilliger meer dan zijn steentje
bijdragen. Samen met zijn vrouw
Lutgarde werkt hij in de vaccinatieapotheek, het scheikundig ‘kloppend
hart’ van ons centrum.
Johan heeft 40 jaar een apotheek

Hij legt ons heel graag uit wat zijn job
is. Maar eerst benadrukt hij dat het
apothekersteam met een open geest,
heel geconcentreerd, nauwkeurig én
veilig te werk gaat. “Want we laten
geen spuitje verloren gaan.”
“We starten heel vroeg s ‘ochtends,
het meest stressvolle moment van
de dag. Vanuit de berging halen we
de te verwerken voorraad vaccins uit
de koelkast naar de apotheek om de

spuiten te ‘prepareren’. Om alles te
controleren krijgt elke spuit nog een
label met een lotnummer, vervaluur
en priklijn voor ze per koelbox naar
de verschillende vaccinatieboxen
vertrekken. Een hele klus!”.
Op onze vraag of het dat dan is,
lacht hij weer: “Nee, nee, dan volgt
nog de administratieve opvolging.
Alles wordt door onze farmaceutisch
experte Virginie minutieus genoteerd
in het digitaal systeem voor een
dagdagelijkse rapportering aan de
overheid. Dit is geen bollenwinkel,
hé.”
Tenslotte benadrukt hij nog eens de
positieve verstandhouding bij alle
vrijwilligers, de blauwen, de witten
en de ‘witte stoffen jassen’, van zijn
eigen team. “Weet je wat ik écht
apprecieer? Dat jullie van bij de
opstart echt geluisterd hebben naar
onze vragen en wensen. Zo is het
aangenaam werken.” Is genoteerd!

Het aantal inwoners met minstens 1 prik/vaccinatie uit zone ZORA groeit élke dag. Volg je de cijfers graag op de voet?

www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller

17,75%
totaal Vlaanderen
1 176 924 personen op
6 629 143 inwoners

19,62%

51,48%

53,92%

totaal ZORA
21 752 personen op
110 860 inwoners

65-plussers Vlaanderen
698 842 personen op
1 357 531 inwoners

65-plussers ZORA
12 851 personen op
23 835 inwoners

Bron: Vaccinet+: registratie tem 11/04/21
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Agenda voor de
volgende dagen:

Wist-je-datjes...
•

We kregen heerlijke pralines van Rudy, onze
vrijwilliger aan de uitgang. Happy Birthday en dank
je wel!

•

Er is een team van meer dan 160 personen
(ambtenaren en vrijwilligers uit ZORA) die zich
inzetten in het callcenter van het VC. Ze zijn niet
zo zichtbaar maar verzetten een titanenwerk. Ze
beantwoorden alle telefonische vragen en bellen ook proactief onze
burgers op om hun komst naar het VC te bevestigen. Een verdiende pluim!

Week 15:
•
•
•
•
•
•

Maandag 12 april:
3 shiften en 6 priklijnen
Dinsdag 13 april:
3 shiften en 6 priklijnen
Donderdag 15 april: 1 shift 5
en 1 shift 4 priklijnen
Vrijdag 16 april:
1 shift 5 en 1 shift 4 priklijnen
Zaterdag 17 april:
2 shiften en 6 priklijnen
Zondag 18 april:
1 shift 6 en 1 shift 5 priklijnen

Filmpje: hoe verloopt
de vaccinatie in
VC ZORA?

Week 16:
•
•
•
•

Donderdag 22 april: 1 shift 5
en 1 shift 4 priklijnen
Vrijdag 23 april:
1 shift 5 en 1 shift 4 priklijnen
Zaterdag 24 april:
2 shiften en 6 priklijnen
Zondag 25 april:
1 shift 6 en 1 shift 5 priklijnen

Openingsuren
voor de burger:*
*dagelijks in functie van de
aangeleverde vaccins
Shift 1: van 09.00 t.e.m. 12.45 uur
Shift 2: van 13.30 t.e.m. 17.15 uur
Shift 3: van 18.00 t.e.m. 21.45 uur
*Let op: de starturen voor de medewerkers
kunnen lichtjes verschillen. Check zeker je
bevestiging.

Veel gestelde
vragen
Mijn kandidatuur werd niet aanvaard. Hoe
kan het dan dat die vacature nadien terug
open komt te staan?
Op een bepaald moment is het inplannen
volledig achter de rug. Alle kandidaten
hebben dus e-mails met aanvaarde en
niet-aanvaarde kandidaturen ontvangen.
Heel soms valt het voor dat iemand
alsnog een shift annuleert. In dat geval,
komt die vacature terug open te staan en
krijg je de kans om je opnieuw voor deze
shift kandidaat te stellen.

Voor sommige mensen is het een grote
stap, zo’n vaccin. En zeker als het niet
hun gekende huisdokter is die prikt. En
heel wat mensen hebben vragen, veel
vragen: Waar is de ingang? Kan ik mijn
fiets ergens vastmaken? Is er parking?
Kan ik iemand die ik begeleid bij de
ingang afzetten? Wat gebeurt er
allemaal eens ik in het
vaccinatiecentrum ben?

VC ZORA op sociale
media?
Wil je iets op je
sociale media
posten over het
vaccinatiecentrum?
Een selfie voor het
vaccinatiecentrum,
in het fancy vrijwilligers T-shirt,
aan het begin van je shift? Zeker
doen, hoe meer positieve
reclame, hoe beter! Maar let op:
foto’s van andere mensen mag je
enkel met hun expliciete
toestemming publiceren.
Enkele tips:
•
•

Gelukkig kwam Linde Merckpoel langs
en maakte ze een filmpje om iedereen
doorheen het vaccinatiecentrum te
gidsen. Je vindt het terug op www.
elzzora.be en op YouTube. Deel het
gerust op je eigen sociale media.

Tegoedbonnen!
Als blijk van dank en waardering
krijgen alle niet-medische vrijwilligers
een shiftvergoeding van 10 euro in
de vorm van lokale tegoedbonnen.
De enveloppe met bonnen voor de
vrijwilligers die in februari en maart
zijn komen helpen ligt klaar op jouw
gemeente (zie kader).
De gepersonaliseerde enveloppe zal
je daar steeds in de tweede week
na de gepresteerde maand kunnen
komen ophalen. We komen hier
zeker nog uitgebreid op terug in de
volgende nieuwsbrief. Men zegge het
voort!

•

Hou het strikt persoonlijk
en positief
Zorg ervoor dat er geen
bezoekers of andere
vrijwilligers op je foto staan
Gebruik volgende
hashtags: #vczora
#geenschrikvandeprik
#laatjevaccineren

*vrijwilligers uit:
•

Boechout: onthaalbalie
administratief centrum burger &
welzijn - IJzerlei 25

•

Hove: dienst vrije tijd, Paul van
Ostaijenlaan 4A - achter sportpark

•

Mortsel: stadsonthaal
Stadsplein 2

•

Kontich: dienst lokaal bestuur
gemeentehuis - Gemeenteplein 1

•

Lint: onthaalbalie gemeentehuis
Koning Albertstraat 41

•

Edegem: onthaalbalie
gemeentehuis - Gemeenteplein 1
(afhalen tijdens openingsuren – zie
gemeentelijke websites)

